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V naslednjih nekaj straneh, vas želimo informirati o zadevah, ki se dogajajo v 

naši Ribiški družini. Prosimo, da si vzamete čas in v miru preberete, saj se 

bomo samo tako lahko izognili lažnim informacijam, ki krožijo po naši Ribiški 

Družini Radgona 

 

Poročilo iz zapisnika 1. izredna razširjena seja UO RD Radgona, ki je bila v NEDELJO 

23.01.2022 ob 9:00 uri v Ribiškem domu v Hrastje Moti. 

Igor VAJS je predlagal, da naj uvodna pojasnila poda Zvonko BRENČIČ, ki je sodeloval pri 

pogajanjih in sestavi tripartitne pogodbe z Občino Apače in Evo Valner kot odvetnik ribiške 

družine. Zvonko BRENČIČ je spomnil, da je Upravni odbor RD Radgona obravnaval  vsebino 

in posledice sklenjene najemne pogodbe med Občino Apače in najemnico Evo Valner že na 

seji dne 29. maja 2021, na kateri je člane  seznanil o razlogih za sklenitev tripartitne 

pogodbe, s katero je Ribiška Družina Radgona, kot lastnik ribiškega doma, vstopila v 

najemno razmerje na strani najemodajalca. Na žalost nekateri člani in tudi predstavniki 

vsebino tripartitne pogodbe tolmačijo v nasprotju z določili, ki jih je potrebno brati v povezavi 

z osnovno pogodbo, ki jo je z najemnico sklenila Občina Apače.  

Povedal je, da je bil po prejemu informacije o sklenjeni pogodbi med občino in najemnico na 

pobudo predsednika ribiške družine v mesecu maju 2021 organiziran sestanek s predstavniki 

Občine Apače, katerega se je na strani ribiške družine poleg predsednika Igorja VAJSA in 

odvetnika udeležil tudi prejšnji predsednik Andrej VREČA. Predstavnikom občine so na 

sestanku pojasnili, da ne bi smela skleniti najemne pogodbe za ribiški dom, ker ta ni last 

občine, ne glede na podatke zemljiške knjige in da predlagajo rešitev na način, da vstopi v 

najemno razmerje ribiška družina. Podružnica ne more biti pogodbeni partner, ker ni pravna 

oseba. V primeru, če o tem ne bo možno skleniti nobenega dogovora bo ribiška družina 

morala vložiti tožbo zaradi motenja posesti.  

Zaradi kratkih rokov za tožbo je bila v nadaljevanju kljub uvodnemu presenečenju dokaj hitro 

sklenjena tripartitna pogodba, s katero so vse pravice in obveznosti na strani najemodajalca 

prešle z občine na Ribiško družino Radgona. Najemnica se je s to pogodbo zavezala že prej 

dogovorjeno najemnino z občino plačevati ribiški družini. Hkrati je bilo dogovorjeno, da se v 

roku šestih mesecev ne smejo poslabšati pogoji za najemnico in da se ji v tem času ne more 

odpovedati pogodba. Ne velja pa to v primeru, če bi kršila pogodbo, ker se ji iz krivdnih 

razlogov pogodba vseeno lahko odpove. V pogajanjih je bila vsebina dopolnjena zaradi 

zahtev in predlogov občine in ribiške družine. Najemnina je bila določena že z osnovno 

pogodbo, zato je ni bilo potrebno prepisovati, ker so vse pravice in obveznosti iz sklenjene 

pogodbe prešle na ribiško družino. Najemnica je najemnino v višini 330€, ki jo je dogovorila z 

občino, od pričetka uporabe oz. obratovanja gostinskega lokala dalje plačevala Ribiški 

družini Radgona. Mansarda, ki jo uporabljajo ribiči podružnice Linj ni bila predmet osnovne 

najemne pogodbe z občino in glede tega se ni nič spreminjalo niti s tripartitno pogodbo, 

izbiro najemnice pa je občina opravila po predhodno izvedenem javnem postopku. 

Ker se v ribiški podružnici problematizira vsebina tripartitne pogodbe zaradi nerazumevanja, 

kot tudi zaradi zavajanja je posebej poudaril, da je potrebno brati osnovno pogodbo iz 

meseca februarja in tripartitno pogodbo iz meseca maja. Iz zapisnikov sej RP Linj je razbrati, 

da se vsebina pogodbe meša s kršitvami na strani najemnice. Povzetek zapisnikov 



podružnice bo pri naslednji točki dnevnega reda predstavil predsednik RD Radgona Igor 

VAJS.  

V razpravi je sodeloval Andrej RITLOP, ki je na vprašanje, če razumejo vsebino teh dveh 

pogodb in zakaj so v zapisnikih  zapisane neresnice in nesmisli, s katerimi se blati vodstvo 

ribiške družine in župana Občine Apače odgovoril, da jim je pogodba razumljiva, da so 

zapisniki podružnice bili zapisani »pri polni zavesti« in da je bila razprava na seji podružnice 

še bolj ostra, kot izhaja iz zapisnikov.  

Zvonko BRENČIČ je še povedal, da ni res, da bi se pogodba skrivala, kot to piše v zapisnikih 

podružnice. Vsak bi jo lahko dobil kadar koli.  Ker pogodba ni nobena skrivnost so bili člani 

upravnega odbora o njej seznanjeni že v mesecu maju 2021. Če bi kdor koli želel bi lahko 

zahteval vpogled v pogodbo tako na Občini Apače, kot tudi v Ribiški Družini Radgona.  

Zvonko BRENČIČ je v nadaljevanju po točkah podrobno predstavil vsebino najemne 

pogodbe med Občino Apače in Evo Valner ter vsebino tripartitne pogodbe. Za lažje 

razumevanje in v izogib nejasnostim je predlagal, da se naj obe pogodbi predložita vsem 

članov Upravnega Odbora RD Radgona.  

V razpravi je bil podan predlog, da se naj vsi zapisniki iz sej RP Linj predložijo vsem članom 

UO RD Radgona, da bi vsi skupaj lažje razumeli nesoglasja.  

Posebno poročilo predsednika RD Radgona 

Igor VAJS nas seznani, da se bo v poročilu oz. pojasnilu vrnil v leto 2020, nakar ga Andrej 

RITLOP prekine, češ da nima pravice se vračati v leto 2020 in da tega ne bo poslušal. Kljub 

temu Igor VAJS nadaljuje, saj se drugi navzoči s tem strinjajo. Med tem Andrej RITLOP še 

3x pove, da tega ne bo poslušal in nadaljuje svoje zgodbe o Zg. Konjišču. Prekine ga Roman 

ČINČ in pove, da nismo tukaj na tej seji, da bi poslušali samo Andreja RITLOPA, in da nas je 

tukaj več članov, kateri imamo drugačne interese kot on sam. Še enkrat pove Andrej 

RITLOP, da tega ne bo poslušal, jemlje si pa pravico in prekinja poročilo Igorja VASJA. 

Zvonko BRENČIČ je opozoril, da ni mogoče voditi seje in razprave, če  se ves čas prekinja 

tistega, ki ima besedo.  

Ob 11:14 Andrej RITLOP zapusti sejo.   

Pred podpisom pogodbe je RD Radgona napolnila poln rezervoar kurilnega olja,  da sta 

lahko G. RITLOP in G. LEBAR nemoteno grela prostore Ribiškega doma v Zg. Konjišču. 

Vsaj znesek za kurilno olje bi lahko vrnila na kartico RP Linj.  

Razjasniti bo potrebo tudi dvige gotovin v času delovanja SP-ja RITLOP-LEBAR iz finančne 

kartice RP Linj.  

-zapisnik 5. razširjene seje UO TE Apače z dne 08.08.2020, pod točko A4. »Blagajnik 

pove, da je finančna situacija TE še zmeraj katastrofalna, ki pa je odraz napačnih in 

škodljivih odločitev posameznikov iz vodstva RD Radgona.«  

-Z zapisnika TE Apače iz dne 29.08.2020 je zabeležen sklep 10/2, kateri je v nasprotju s 

Statutom in pravilniki RD Radgona.  

Sklep se glasi: Imenuje se komisija v sestavi Andrej Ritlop, Vlado Potočnik, Roman Kavčič, 

ki z najemnikom pripravi pogodbo za obdobje naslednjih 10 let. Sopodpisnik pogodbe je 

predsednik TE Andrej Ritlop. Prav tako predsednik in njegov namestnik nadzira izvajanje 

pogodbe. 

 



Pojasnilo predsednika RD: 

Takšna pooblastila ima samo UO RD Radgona in ne UO takratnih TE (sedanje RP) 

-V zapisniku z dne 10.10.2020 RP Linj, je zopet zabeležiti več kršitev Statuta in pravilnikov 

RD Radgona. Citiram: » Večkrat se je pojavilo vprašanje, zakaj smo povabili g. Lebarja brez 

razpisa. Kot veste smo bili v časovni stiski. Želeli smo, da naši gostje zaprtje lokala niti ne bi 

opazili. G. Lebarja smo zaprosili, da nam za letošnje leto posodi svoj SP. Dogovorili smo se 

tudi, da bomo skupaj poiskali delavce, in da bodo tudi poslovanje vodili skupaj.« 

Pojasnilo predsednika RD: 

Naj vas spomnimo, da je G. Lebar v tem času bil v bolniškem staležu. Poraja pa se nam 

vprašanje ali je g. Ritlop sam s sabo podpisal pogodbo v višini 150eur. Kaj pa o tem 

sposojenem SP-ju govori slovenska zakonodaja? 

Strokovni TIM kot ga imenuje g. RITLOP pa naj poda poročilo članstvu RP Linj, koliko sta v 

času SP-ja RITLOP-LEBAR pripomogla k izkupičku na finančni kartici RP Linj. Samo 150eur 

sramotno nizke najemnine. Zakaj takrat niste dvignili glasu? Verjetno ni bilo primerno, da bi 

ugovarjali svojemu predsedniku. Toliko v razmislek spoštovani člani RP Linj. 

Epilog te zgodbe je znan, g. Lebar z dnem 31.10.2020 zapre svojo dejavnost. 

Zapis: Da se pri izbiri kandidata ne bi ponovno zmotili, si vzamemo malo več časa za 

dogovore. Poziv zainteresiranim za najem lokala v Zg. Konjišču bomo objavili dne: 

25.10.2020. Poziv se zaključi dne: 15.11.2020. Poziv bo objavljen naši spletni strani RD 

Radgona. Vsi zainteresirani se lahko javite na mobilni tel. RD 041 770 127. Zglasite se lahko 

tudi v Ribiškem domu, kjer vas bo sprejel nekdo iz tima, ki ga je imenoval UO TE Apače z 

nalogo, da pripravi ustrezne pogoje za najem in izbere najugodnejšega in zanesljivega 

ponudnika, ki bo delala v dobrobit nas ribičev in obiskovalcev.  

Sporna navedba: »Zglasite se lahko tudi v Ribiškem domu, kjer vas bo sprejel nekdo iz tima, 

ki ga je imenoval UO TE Apače z nalogo, da pripravi ustrezne pogoje za najem in izbere 

najugodnejšega in zanesljivega ponudnika, ki bo delala v dobrobit nas ribičev in 

obiskovalcev.« 

Pojasnilo predsednika RD: 

Zakaj sporno? Zopet razpis brez vednosti UO RD Radgona.  

Sklep 37/6: Nam jasno kaže namere g, Ritlopa in njegove ekipe: 

»imenuje se strokovni tim, kateri bo vodil razgovore z morebitnimi interesenti. V strokovni tim 

se imenuje predsednik TE Andrej Ritlop, podpredsednik TE Vlado Potočnik, član UO Bruno 

Jančar in podpredsednik NO TE Alojz Kovač. Strokovnemu timu se naloži, da pripravi 

medsebojne obveznosti in da se le te zapišejo v pogodbo. Ta tim je odgovoren tudi za 

spremljanje in izvajanje te pogodbe.« 

 

-Eden od zapisnikov z dne 24.10.2020, tema etažna lastnina: 

Iz zapisnika je razvidno, da so se praktično ribiči odpovedali lastnini, s postopkom 

vzpostavite etažne lastnine, bi medsebojno razmerje uredili, tako, da bi si objekt razdelili na 

posamezne dele. Občina izkazuje interes za kletne prostore in lokal.  Mansardni del pripada 

RP Linj, skupni prostori pa se razdelijo med deležnike in da se vpiše kot lastnina Občine 

Apače. »S tem predlogom ribiči soglašamo.« 



Pojasnilo predsednika RD: 

Kot je razvidno so se ribiči na tej seji odpovedali tistemu za kar se cel čas borijo,  nesporni 

lastnini ribiškega doma v Zg. Konjišču. 

-Zapisnik 5.redne seje TE Linj ,ki je bila sklicana v soboto dne 08.05.2021 

A3. 

Pod to točko predlaga podpredsednik dopolnitev k sklepu 15/3, sprejetem na 3. redni seji z 

dne: 06.02.2021, tako, da se glasi: Predsedniku g. Andreju Ritlopu se povrnejo finančni 

stroški, ki jih je osebno založil za nakup rib pri ribogojnici Berlek v vrednosti 4.467,50 €. 

Sredstva se povrnejo iz izkupčka od prodaje ribolovnih kart. Nadalje nas še seznani o 

spremembi finančnega plana za leto 2021, kjer ni bil planiran vložek rib. Predvideni plan za 

nabavo rib znaša 4000 €, tako da skupni seštevek za leto 2021 znaša 16.460,00 €. Obe 

spremembi so člani soglasno potrdili. 

Pojasnilo RD Radgona:  

Ribe pri g. Berleku, sploh niso bile plačane, kar izkazuje račun, katerega smo prejeli ob 

koncu leta 2021, kjer ribogojnica Berlek zahteva znesek v višini, ki je naveden v zapisniku 

RP Linj, zmanjšan za znesek 500€, ki je bil plačan kot akontacija, zabeležena kot dvig 

gotovine na finančni kartici s strani g. Ritlopa v omenjenem znesku. Navedbe o plačilu rib s 

strani g. Ritlopa so laž.  

Zopet sporni zapis:  

»Pogajalska skupina predlaga predsedniku RD, da so pripravljeni prodati etažo z 
lokalom občini Apače po ceni 150.000€ s tem ,da zadržimo mansardni del 
objekta za svoje potrebe. Drugi predlog pa je, da prodamo kompleten objekt za 
vrednost 250.000€, občina Apače pa nam mora zagotoviti gradbeno parcelo na 
parceli 421/2 v velikosti 1000m2 ,kjer si bomo ribiči postavili potreben objekt za 
nadaljne delo .Občina pa se naj gre potem gostinsko dejavnost s svojimi 
najemniki kakor sama želi. 
  
A8. »Predsednik seznani z vsebino pripravljanja pogodbe ,ki ga je pripravila pogajalska 

skupina z najemnikom. Člane seznani ,da se najemnik z pogoji ne strinja, zato sprejmemo 

sledeče sklepe. Da ne bi povzročali ribiči kakršnih koli težav pri uzorpiranem poslovanju 

najemnika mu bomo zunanje klopi in mize pustili v uporabo do 28.05.2021, nato si ribiči 

vzamejo za potrebe izvajanja svojega programa 12 lesenih zunanjih kompletov miz . Za 

ostale komplete pa ima nalogo pogajalska skupina ,da dogovori za odškodnino.« 

A9 »UO ugotovi, da imamo v posesti večje število gasilskih kompletov miz, katere 
ribiči ne bomo potrebovali za svojo dejavnost. Zato bomo višek miz odprodali 
predvsem našim članom po ceni 60€ za komplet. Finančna sredstva pa bomo 
porabili za odplačilo nabavljenih rib pri g. Brleku. 
 
SKLEP 20/5 
Določeno število gasilskih kompletov miz se proda članom ribičem v vrednosti 
cca, 60 eur.( glede v kakšnem stanju so)« 

Pojasnilo RD: 

UO RD Radgona ni obveščen o odprodaji miz in klopi, prav tako ni bilo podano pooblastilo 

RP Linj za takšne odločitve, katere so zopet v nasprotju s Statutom RD Radgona in njenimi 

pravilniki.  



-Zapisnik 7. razširjene seje OU RP Linj iz Apaške doline z dne: 15.10.2021, 

A5.  
»Med člani naše podružnice je veliko razprav o tem, da se koristijo in odtujujejo naša 
osnovna sredstva. Po širši razpravi predsednik predlaga, da vsled tega imenujemo popisno 
komisijo, ki bo opravila dejanski popis naših osnovnih sredstev na dan: 28.10.2021. ob 16 
uri. 
V komisijo se imenujejo: Andrej Ritlop, Vlado Potočnik in Aleš Peserl.« 
Pojasnilo RD Radgona: 

Kako lahko v zapisnik zapišete, odtujena osnovna sredstva. Poglejte zapisnik 5. redne seje 

iz 08.05.2021 točka A8 kjer se govori in zapiše o prodaji sklep 20/5. Je sploh še potreben 

komentar? Kršitve so evidentirane in jih bo potrebno zagovarjati.  

Smatramo, da bi ta komisija morala to delo opraviti že pred najemom g. Lebarja. 

-Zapisnik 1. seje UO RP Linj iz Apaške doline, ki je bila v petek dne 12.11.2021 ob 18 

uri.  

V tem zapisu je zaslediti naslednje besede: »…realizirali, nekaterih zadev pa zaradi 

koruptivno podpisane pogodbe v mesecu maju, ki jo je podpisal naš novi predsednik, nam 

nova najemnica ni dovolila izvesti.« 

Odgovor predsednika RD Radgona: Ta zapis bo dobil epilog. 

A9 »-Člani Rp Linj zahtevajo od vodstva RD , ki je po vsej verjetnosti najemnici dovolilo 

namestiti kamere na ribiški dom, da jih takoj odstrani. V nasprotnem primeru jih bomo 

odstranili mi.« 

Pojasnilo: 

Dovoljenje za postavitev varnostnih kamer sta podpisala bivši predsednik RD Radgona 

Andrej VREČA in sedanji predsednik RD Radgon Igor VAJS dne 30.05.2021, le te morajo biti 

nameščene v skladu z zakonodajo.  

- Zapisnik 2.redne seje UO Rp Linj iz Apaške doline, ki je bila dne 10.12.2021,  

Še ena lažna navedba, kjer se zapiše: »O tem smo obvestili dimnikarja g. Senekoviča, ki 
pa me je poklical in dejal, da ga je klical g. Vajs in mu prepovedal ogled naše 
kurilne naprave, če pa bi opravil ogled, pa se bo zoper njega vložila 
tožba za motenje posesti.  

Pojasnilo predsednika RD Radgona: 

Z  g. SENEKOVIČEM je bilo dogovorjeno, da se opravi pregled celotne kurilnega sistema. 

Morebitne nepravilnosti se naj zabeležijo in odpravijo, kar je tudi storil. »Opozoril sem ga tudi 

na tale zapisa v samem zapisniku.« V telefonskem pogovoru med predsednikom RD 

Radgona in g. SENEKOVIČEM, slednji potrdi, da so navedbe iz zapisnika lažne. Predsednik 

od njega zahteva zapisnik o opravljeni storitvi kar je g. SENEKOVIČ tudi storil . 

-Kot Priloga Zapisnik 2.redne seje UO Rp Linj iz Apaške doline, ki je bila dne 10.12.2021 

je dodano tudi poročilo o protipožarnem pregledu PGD Podgorje iz Apaške-doline 

Iz poročila, je razvidno, da prihaja do preseganja pooblastil gasilskega društva, v 

nadaljevanju s pogovori s podpisnikom tega poročila g. Marjanom RAMOVŠEM ugotavljamo, 

da je g. RITLOPU bil predan prazen podpisan zapisnik, katerega je kasneje izpolnil g. Milan 

BELEC po navodilih g. RITLOPA. Po navedbah g. RAMOVŠA, fizični pregled kotlovnice in 



lokala sploh ni bil opravljen. Torej so navedbe lažne. Oba navedena gospoda, pa sta v 

sorodstvenem razmerju z g. RITLOPOM. 

Vprašanje sem postavil tudi poveljniku na Gasilski zvezi Slovenije PGD Gornja Radgona, ga 

seznanil z zapisnikom, o zadevi ga je seznanil tudi g. RAMOVŠ in povedal da je v tej zadevi 

bil zaveden. Vprašamo se lahko zakaj tak zapisnik, ki presega vsa pooblastila, za kakšen 

namen je sploh bilo izdano takšno poročilo. Skrajno nedopustno je, da se izda tako prirejeno 

poročilo v interesu g. RITLOPA. 

Oba g. SENEKOVIČ in g. RAMOVŠ, bosta podala pisno poročilo če po to potrebno v 

postopku.  

-Zapisnik 1. izredne seje upravnega odbora Linj iz Apaške doline, ki je bila sklicana v 

sredo dne 22. 12. 2021 

»Če je to, spoštovani ribiči in spoštovana javnost, podpis, ki govori o poštenih namenih 

podpisnikov te pogodbe, pa presodite sami.« 

Odgovor predsednika RD Radgona: 

Še enkrat pa sami ribiči, dragi člani RD Radgona prosim presodite o pogodbi katero sta 

podpisala g. Lebar in Andrej RTILOP v znesku 150eur/mesec.  

Vsi sporni zapisi kot so: Koruptivna pogodba, osebno bogatenje, materialna škoda, vse to in 

še več, bo prav tako dobilo epilog.  

Moramo pa vedeti tudi, kaj je rdeča nit vseh teh zapisnikov; je lokal, ozki interesi 

posameznikov po lastnini Ribiške Družine. V enem od zapisnikov zapiše g. RITLOP besede 

»Veleum ribiške družine«, seveda to leti na predsednika RD Radgona Igorja VAJSA. 

Take izrečene besede so odraz globoko frustriranega človeka, ki se je ujel v past lastnih laži. 

Z nespoštljivim odnosom, žalitvami, javno diskreditacijo, ponižujoč odnos, neutemeljene 

ovadbe do vodstva-članov UO RD Radgona, nenazadnje tudi do vseh članov RD Radgona.  

 V presojo vam dam te besedo, kdo pelje zgrešeno pot in skuša prepričati članstvo, da s 

prevarami in lažmi lahko dosežeš svoj cilj.   

V lanskem letu smo, vse kar smo si zadali tudi dosegli; še več, presegli! 

Kljub nezavidljivemu finančnemu položaju, zajezitvi trošenja finančnih sredstev v lanskem 

letu, nabavi opreme za nemoteno delovanje tajnika in blagajnika, finančne nagrade. Večja 

dela so bila zamrznjena oziroma smo se jim odpovedali. Rezultat vsega tega je vložek rib ob 

koncu leta v vseh RP-jih, v ribiških domovih tečejo vzdrževalna dela oziroma prenove. 

Poravnal se je prvi del zneska za neplačane ribe g. RITLOPA. Poplačali so se vsi računi, 

davek za leto 2021 in koncesija. Na koncu se lahko pohvalimo, da smo delali dobro saj račun 

RD Radgona po informacijah blagajnika trenutno premore 43.000eur plusa. Tako, da po 

mojem mnenju lahko v novo leto vstopamo optimistično, sem prepričan, da smo na pravi poti 

in da bomo v kratkem času Ribiško Družino Radgona spet postavili na zemljevid 

najuspešnejših društev. Verjamem, da bo prav vsak član dodal košček k temu in prispeval 

delež, k mozaiku za uspešno delo. Kot ribiči pa se moramo zavedati kaj je naše poslanstvo.  

Lep ribiški pozdrav 

DOBER PRIJEM 

         Predsednik RD Radgona 
          Igor VAJS 


